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Neste relatório, a REMS se propõe a apresentar suas principais 
atividades no ano de 2018: 

As formas de participação dos membros na rede foram aprimoradas para 
acomodar a diversidade de seus atuais 116 membros. Como de costume, 
foram realizados diversos eventos, entre eles o principal evento de 
mobilização da REMS, que ocorre a cada 2 anos: a Semana Internacional 
do Esporte pela Mudança Social. Além deste grande evento, também 
ocorreram 2 Encontros Nacionais dos membros da rede, reuniões 
mensais nas regionais da REMS durante todo o ano, 6 eventos ESPORTE 
NA RUA, 1 Fórum Aberto “O Esporte que Queremos”, uma Maratona 
de Sistematização de Práticas e 1 Seminário sobre os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável no Esporte. 

As atividades de representatividade e advocacy ganharam força com 
o estabelecimento de um grupo de trabalho ativo, que conta com a 
Consultoria do advogado Vinicius Calixto. Foram desenvolvidas: uma 
carta com pontos muito importantes sobre o esporte para a mudança 
social para ser entregue ao novo presidente eleito; um monitoramento 
semanal com as atualizações dos Poderes Executivo e Legislativo e 
das proposições normativas de interesse da REMS; mobilização (com 
sucesso) contra a MP 841 – que remanejava verbas do esporte; entre 
outras atividades. Vale destacar também que, em 2018, a REMS teve 
duas representantes convidadas para o Conselho Nacional do Esporte: 
Ana Moser (Instituto Esporte & Educação) e Leriana Figueiredo 
(Instituto Reação) – ambas do Conselho de Representantes da REMS.

Desejamos a todos uma excelente leitura!

William Fernando Boudakian de Oliveira

Ana Luiza de Araujo Carrança

Mensagem da Secretaria 
Executiva da REMS

Diretor Executivo do Instituto Família Barrichello

Coordenadora da REMS

Organização responsável pela Secretaria Executiva da REMS
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A Rede Esporte pela Mudança Social 
- REMS reúne hoje 116 organizações 
que atuam com o esporte como fator 
de desenvolvimento humano e, juntas, 
realizam mais de 400.000 atendimentos 
diretos por ano no Brasil. A REMS foi 
fundada simultaneamente no Brasil e 
na África do Sul em 2007, por um grupo 
de organizações da sociedade civil com 
apoio da Nike e do Programa das Nações 
Unidas - PNUD. 

Esta iniciativa inspirou a criação de 
redes semelhantes no Reino Unido e 
na Argentina. A REMS contribui para 
o aprimoramento de seus membros 
e do setor no qual atuam, trazendo 
visibilidade ao trabalho das organizações 
e demonstrando o impacto social e o 
poder transformador do esporte, além 
de contribuir para a criação e melhoria 
das políticas públicas voltadas ao esporte 
para todas e todos. 

1. Introdução

REMS – Rede Esporte pela Mudança Social 
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2. Objetivos
Fortalecer as capacidades 
institucionais e aumentar a 
sustentabilidade das organizações 
da sociedade civil. 

Mobilizar a sociedade brasileira 
para a criação e a execução de 
programas, ações e políticas 
públicas de esporte para o 
desenvolvimento humano e a 
transformação social. 

Promover pesquisas e 
sistematização de conhecimentos 
que evidenciam a efetividade de 
projetos ou programas de esporte 
para a mudança social. 

Atrair mais financiamentos para 
o setor e aumentar o número de 
programas ou projetos de esporte 
para o desenvolvimento humano.

Relatório Anual 2018
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3. Missão
Mobilizar e fortalecer 
organizações que 
reconheçam o esporte 
como fator para o 
desenvolvimento 
humano.
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A REMS agrega 116 organizações que atuam com o 
esporte para o desenvolvimento humano.

8 destas organizações formam o Conselho de 
Representantes (CR). Em 2018 o CR foi composto 
por: Associação Luta pela Paz, Atletas pelo Brasil, 
Fundação Gol de Letra, Instituto Companheiro das 
Américas, Instituto Esporte & Educação, Instituto 
Futebol de Rua, Programa de Desenvolvimento 
Humano pelo Esporte – Prodhe, Urece, Instituto 
Barrichello, Nike e PNUD.

2 organizações – a NIKE e o PNUD – são apoiadoras 
da REMS.

O Instituto Família Barrichello é a atual responsável 
pela Secretaria Executiva da REMS.

4. Estrutura
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MOBILIZAÇÃO
Ações coletivas

REPRESENTATIVIDADEGESTÃO DO 
CONHECIMENTO

COMUNICAÇÃO
REMS

Ações nacionais e 
regionais

Realização de atividades 
para disseminar e trocar 

conhecimento.

Realização de 
atividades em 
conjunto (com base 
nos outros 2 eixos)

Defesa do "esporte pela mudança 
social" em diferentes espaços, 
articulando diferentes atores.

5. Eixos de trabalho

REMS – Rede Esporte pela Mudança Social 
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A Secretaria Executiva (SE) da 
REMS fez uma sugestão em 
relação aos novos critérios de 
participação dos membros, 
baseada nas novas dinâmicas 
da rede. Esta sugestão foi 
aprimorada junto ao Conselho 
de Representantes (CR) e, 
no 1º encontro nacional de 
2018, apresentada aos demais 
membros. Neste encontro, os 
membros puderam debater o 
assunto e fazer sugestões. 

Após, a SE e o CR reformularam 
os critérios, incorporando o 
debate realizado. A versão 
final foi apresentada no 2º 
encontro nacional dos membros 
e enviada também por e-mail. 
Será montado um novo Grupo 
de Trabalho para incorporar 
estas alterações no termo de 
compromisso e regulamento da 
REMS. Segue texto definido:

SER MEMBRO REMS – DIREITOS E RESPONSABILIDADES
O fazer coletivo, embora seja uma prática antiga da humanidade, sempre será 
uma ação desafiadora. E para os membros REMS não é diferente! O quanto 
conseguimos evocar e encarnar o espírito transformador e mobilizador que 
constitui a identidade REMS? E o que nos inspira a fazer parte da rede? Como 
usamos nossas forças para impulsionar um processo de transformações movido por 
novas utopias?

A rede é um espaço de (e em) construção coletiva a partir de relações de 
intercâmbio e de cooperação “que propiciem suficiência – mais que apenas 
eficiência – sustentada na solidariedade”. 

PARA SER UM MEMBRO REMS SUA ORGANIZAÇÃO SE COMPROMETE A: 

• Contribuir para a visibilidade da causa e da REMS. 

• comunicar a causa do esporte pela mudança social;

• divulgar a REMS (utilizar o logo da REMS no site/facebook e/ou outras mídias 
sociais da organização);

• manter seus dados atualizados (responder à coleta de dados anual para cadastro 
ou recadastro)*.

Atenção: uma vez validados estes critérios, ele passarão a fazer parte de nosso 
termo de compromisso e regulamento. Não haverá verificação por parte da 
Secretaria Executiva em relação aos 2 primeiros itens (entende-se que os membros 
farão estas atividades espontaneamente, por compreender que isso fortalece a 
rede, suas próprias organizações e nossa causa). O único item que será analisado é 
a atualização dos dados, via coleta. 

Os membros que não responderem a coleta de dados anual por dois anos 
consecutivos, sem justificativa dentro do prazo estabelecido, serão classificados 
como “membros inativos”, o que significa que: deixarão de fazer parte do mailing 
da REMS, não poderão participar dos encontros nacionais e regionais e não terão 
direito a voto nas decisões e assembleia.

CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA REMS 

ATIVIDADES PRESENCIAIS OU VIRTUAIS:

• estar presente nos encontros e eventos da REMS: nacionais (semestrais), 
regionais/locais (mensais), SIEMS (bianual), Esporte na Rua (anual) – e outras ações

• organizar ações locais/regionais em prol do esporte pela mudança social;

• representar a REMS em espaços relevantes, quando acordado com a 
Secretaria Executiva (eventos, audiências, conselhos e outros espaços de 
representatividade) e enviar relatório descritivo com foto aos membros (veja um 
exemplo aqui);

• participar nos grupos de trabalho (regionais ou outros – coleta de dados, 
organização dos eventos, etc).

• indicar novos membros e apadrinhar um novo membro

• alimentar e utilizar banco de currículos

• publicar no site da REMS (áreas de conhecimento, notícias, eventos, etc.). 

• acompanhar a REMS nas mídias sociais (curtindo, compartilhando, marcando/
mencionando) 

• utilizar a logo da REMS em uniformes, folhetos, folderes, etc. 

Atenção: estas atividades são RECOMENDADAS e não obrigatórias, ou seja, a 
Secretaria Executiva recomenda que sejam feitas, porém, serão realizadas de 
acordo com as possibilidades dos membros.

6. Formas de 
participação
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7. Alcance

116 400

202

ORGANIZAÇÕES

PESSOAS ATENDIDAS 
PELAS ORGANIZAÇÕES 
MEMBRO

ESTADOS BRASILEIROS 
COM MEMBROS

LOCAIS DE 
ATENDIMENTO

Coleta de dados completa 
dos membros da REMS

clique aqui

(resposta de 70 organizações)

mil

mil

REMS – Rede Esporte pela Mudança Social 
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8. Crescimento

Associação da Criança 
e do Adolescente de 

Itaobim | Minas Gerais

Instituto Abaré | 
São Paulo

Mempodera | 
São Paulo

Associação Esportiva 
Cidade Imaculada | 

São Paulo

Instituto Cidadania 
Através do Esporte - 
CADES | São Paulo

Navegando nas 
Artes | São Paulo

Centro Universitário 
Ítalo Brasileiro | São 

Paulo

Instituto Crescer 
para a Cidadania | 

São Paulo

Universidade 
Feevale | Rio 

Grande do Sul

Clube de Regatas 
Curitiba | Paraná

Empodera - 
Transformação Social 
Pelo Esporte | Rio de 

Janeiro

Instituto Fernando 
Fernandes Life | 

São Paulo

Liga Solidaria 
(Liga das senhoras 
católicas de SP) | 

São Paulo

A REMS começou 2018 com 104 
membros e terminou com 116. 
Em dezembro/2018, 13 novas 
organizações passaram a fazer 
parte da rede:

Relatório Anual 2018

12



(ordem alfabética)

Confira a lista completa 
com as organizações 
membros da REMS:

ABRAPESP - Associação Brasileira de Psicologia 
do Esporte
ADD - Associação Desportiva para Deficientes
Alma Rugby
Artitude de Rua/MH2O
Associação AlfaSol
Associação Amigos da Raquete
Associação Amparando Jardim Gramacho
Associação Brasileira de Gestão do Esporte
Associação Cearense de Beisebol - ACB
Associaçao Comunitaria  Crista Ebenezer
Associação Cristã de Moços ACM-RS (Instituto 
Dunga)
Associação Cultural e Esportiva Força Atlética 
Associação da Criança e do Adolescente de 
Itaobim
Associação Desportiva Beneficente Crescer no 
Esporte
Associação Desportiva Craque Só de Bola 
Associação Desportiva Hs Esporte
Associação Esporte Sem Fronteiras do Brasil
Associação Esportiva Cidade Imaculada 
Associação Miratus de Badminton
Associação Paraiso
Associação Pró-Esporte e Cultura
Associação Social Skate
Atletas pelo Brasil
Bem TV (Associação Experimental de Mídias 
Comunitárias)
Capital Feminina
Centro de Educação  Integrada Craques Da Vida 
Centro Universitário Ítalo Brasileiro
Cieds - Centro Integrado de Estudos e 
Programas de Desenvolvimento Sustentável
Clube de Regatas Curitiba
Clube e Escola de Rugby Samambaia
Cufa - Central Única das Favelas
Empodera - Transformação Social Pelo Esporte
Escolinha de Futebol de Salão do Ajax
Estrela Sport
Fundação Cafu
Fundação Edmilson
Fundação EPROCAD - Fundação Esportiva 
Educacional Pró Criança e Adolescente
Fundação Gol de Letra
Fundação Tênis

Fundo Elas 
Futebol Social (Ocas)
Geledés Instituto da Mulher Negra
HURRA!
ICA - Instituto Companheiro das Américas
IDESCA - Instituto de Desenvolvimento, 
Educação e Cultura da Amazônia
IHN - Instituição do Homem Novo
Indes (Oficina na Piscina)
Instituto Abaré
Instituto Amigos do Vôlei
Instituto Ayrton Senna
Instituto Beatriz e Lauro Fiuza
Instituto Bola Pra Frente
Instituto Chuí de Esportes
Instituto Cidadania Através do Esporte - CADES
Instituto Compartilhar
Instituto Corrida Amiga
Instituto Crescer para a Cidadania 
Instituto Desportivo da Criança
Instituto Esporte Educação
Instituto Esporte Mais
Instituto Evolução do Esporte
Instituto Família Barrichello
Instituto Fatumbi
Instituto Fausto Giannecchini - Esporte & 
Educação
Instituto Fazer Acontecer
Instituto Fernanda Keller
Instituto Fernando Fernandes Life
Instituto Futebol de Rua
Instituto Guga Kuerten
Instituto Internacional Correr Bem - Icb
Instituto Irmãos Nogueira
Instituto Janeth Arcain
Instituto Joaquim Cruz
Instituto Juventude
Instituto Passe de Mágica
Instituto Patricia Medrado 
Instituto Planet Smart City
Instituto Plataforma Brasil - Ipb
Instituto Povo do Mar- IPOM
Instituto Promundo
Instituto Reação
Instituto Rugby Para Todos

Instituto Rumo Náutico
Instituto Socio Educativo Atleta Bom de Nota 
Instituto Tênis
Instituto Trevo
Instituto Votorantim
Liga Solidaria (Liga das senhoras católicas de São 
Paulo)
Love.Fútbol
Luta pela Paz
Mempodera
Navegando nas Artes 
Nike 
Núcleo de Desenvolvimento Local
ONG Projeto Vida Corrida
Organização Surfe do Brasil
Plan International Brasil
Pnud - Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento
PRODHE - Programa de Desenvolvimento 
Humano pelo Esporte
Projeto do Bem Estar Comunitário
Projeto Escape 
Projeto Primeiro Saque
Projeto Semear Esperança De Carbonita - 
PROSESC
Projeto Viver Bem
Rejupe
Rio de Janeiro Power Soccer Clube
RS Paradesporto
São Lourenço Rugby
Serviço Social Da Indústria - SESI RJ
Sesc SP - Serviço Social do Comércio
Street Child United
Team Chicago Brasil
Think Olga
UniRadial Estácio SP
Universidade Feevale
Urece Esporte e Cultura
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9. Eventos
XXI Encontro Nacional de 
Membros da REMS

Fórum O Esporte que Queremos

A REMS realizou pela 1ª vez no nordeste o 21º Encontro de Membros 
da REMS. O primeiro dia do Encontro foi reservado apenas para 
os integrantes da rede, que aproveitaram para apresentar os novos 
membros, resgatar e celebrar as ações da REMS em 2017 e suas 
estratégias, fazer a prestação de contas, discutir formas de participação 
dos membros na REMS, elaborar os planos de ação para cada regional da 
rede e, é claro, confraternizar.

O segundo dia começou com uma discussão interna entre os membros 
sobre formas alternativas de financiamento, seguindo para um evento 
aberto ao público, realizado no auditório da Arena Castelão: o Fórum O 
Esporte que Queremos. 

Como parte do XXI Encontro, foi realizado com o apoio do Governo do 
Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza, o Fórum “O Esporte que 
Queremos”. Os objetivos deste fórum foram debater a promoção das 
atividades físicas e esportivas e seu alinhamento com a agenda 2030 
para o desenvolvimento sustentável, considerando o Relatório Nacional 
do Desenvolvimento Humano do Brasil (RDH), elaborado pelo PNUD, e 
formas de financiamento para atividades físicas e esportivas.

Para apresentar e debater sobre o RDH, foi convidado Gabriel 
Vettorazzo, Assistente de Projetos do PNUD. Já no momento do debate 
sobre formas de financiamento, os convidados foram 4: Sr. Marcelo 
Soldon, Coordenador da Coordenadoria de Desenvolvimento do Esporte 
da Secretaria do Esporte do Governo do Estado do Ceará, abordando 
Lei de Incentivo ao Esporte; Sr. Márcio Araujo, Presidente da Rede 
Cuca, apresentando um case de parceria entre a Rede Cuca e o BID; Sr. 
Sérgio Rosenhek, da área de Impacto Comunitário da Nike, falando sobre 
politicas de investimento e Sra. Bia Fiuza Barros, Diretora Executiva do 
Instituto Beatriz e Lauro Fiuza, abordando captação com pessoas físicas. 
Como mediador, contamos com o Sr. Rafael Luis Azevedo, autor do site 
Verminosos por Futebol e coordenador do portal Tribuna do Ceará.

28/FEVEREIRO E 01/MARÇO/2018, EM FORTALEZA/CE 

01/MARÇO/2018, EM FORTALEZA/CE
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Evento Esporte na Rua

Com o objetivo de democratizar a atividade física e o lazer e em comemoração ao Dia 
Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz (6 de abril), a REMS promoveu 
a 2ª edição do evento “Esporte na Rua”. Este grande chamado para a população participar 
de atividades físicas, esportivas e brincadeiras ativas em espaços públicos contou com a 
participação de instituições e ONGs reconhecidas, membros da REMS.

Os eventos, gratuitos e abertos ao público, aconteceram em pontos espalhados pelo país. 
No dia 8 de abril (domingo), em São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília e Fortaleza, e no dia 7 de 
abril (sábado), em Curitiba e Rio de Janeiro, grandes intervenções foram realizadas e toda 
a população convocada a praticar esportes. Os mais de 250 voluntários, entre educadores, 
líderes comunitários, assistente sociais, atletas e educandos, promoveram atividades para 
cerca de 5 mil pessoas, como os jovens atendidos pelas organizações e demais interessados.

Em São Paulo, a esquina da Avenida Paulista com a Alameda Ministro Rocha Azevedo 
recebeu brincadeiras de rua e esportes variados, como tênis, futebol e rugby, com as 
organizações Instituto Corrida Amiga, Fundação Tênis, Projeto Vida Corrida, Social Skate, 
Instituto Patrícia Medrado, Fundação Esportiva Educacional Pró Criança e Adolescente – 
EPROCAD, Fundação Gol de Letra, HURRA!, Instituto Passe de Mágica, Instituto Futebol de 
Rua, Instituto Família Barrichello, Fundação Cafu, Instituto Esporte & Educação, CIEDS, Plan 
International e Love.Fútbol.

Representando o interior paulista, a cidade de Ribeirão Preto recebeu atividades promovidas 
pela Associação Proesporte e Cultura. O Parque Dr. Luiz Carlos Raya foi palco de um café da 
manhã para convidados e voluntários que preparam cinco estações de atividades esportivas e 
culturais: futebol 3 tempos, fitdance, treino social, badminton e recreação.

Brasília recebeu a população no Eixão Norte. Uma das principais atrações foi uma estrutura 
inflável com quase 40m² e 3 metros de altura apresentada pelo CER Samambaia, que 
realizou também oficinas de iniciação ao rugby. O Instituto Joaquim Cruz, a Capital Feminina 
Futebol Clube e a Ajax Estrutural também entraram no rodízio de atividades e levaram aos 
participantes oficinas de atletismo, torneios de golzinho e grupos de capoeira.

07 E 08/ABRIL/2018, FORTALEZA/CE, RIBEIRÃO PRETO/SP, BRASÍLIA/DF, CURITIBA/
PR, SÃO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ 

REMS – Rede Esporte pela Mudança Social 
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Evento Esporte na Rua
Em Fortaleza, o evento aconteceu no Parque Estadual do Cocó, maior parque urbano 
do estado. Foram realizados jogos recreativos, karatê, jogos de oposição/combate, 
beisebol, skate, capoeira, atletismo, yoga, futebol, dinâmicas de grupo, futsal, beach 
tênis, biodança, zumba, tai chi chuan, dança de salão, slackline e arvorismo, liderados 
por organizações membros da REMS (Instituto Planet, Instituto Esporte Mais – 
IEMais, IPOM, IBLF, NUD e Associação Cearense de Beisebol) e pela Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente – Projeto Viva o Parque.

Curitiba foi a cidade sede para o “Esporte na Rua” no Sul do país. O local escolhido foi 
a Praça de Esportes Oswaldo Cruz. Foram oferecidas inúmeras atividades esportivas, 
contando com a participação do Instituto Futebol de Rua, Instituto Compartilhar, 
Instituto Guga Kuerten e Atleta Bom de Nota, com minivôlei, futebol freestyle, 
futebol de rua, futsal e mini tênis, bem como brinquedão e atividades culturais para 
entreter os participantes.

No Rio de Janeiro, o evento aconteceu na Vila Olímpica de Isabel, no Morro dos 
Macacos. O evento aconteceu no dia 7 de abril, sábado, das 8h ao meio-dia, com 
futebol de 5 (URECE Esporte e Cultura), judô (Instituto Reação), simulador de barco 
a vela (Instituto Rumo Náutico – Projeto Grael), atividades lúdicas e recreativas 
com debate educativo (Instituto Promundo), Metodologia Vencer – Futebol & 
Empregabilidade (Instituto Companheiros da América), tênis (Fundação Gol de Letra), 
skate (Coletivo Briza) e xadrez gigante e futebol (SESI RJ).

Relatório Anual 2018
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V Semana Internacional do 
Esporte pela Mudança Social

A SIEMS é o principal evento de mobilização da REMS, 
realizado bienalmente, com o objetivo de trazer luz 
às questões relevantes relacionadas ao esporte para 
o desenvolvimento humano, por meio de debates, 
reflexões e proposições, reunindo diferentes atores do 
setor, nacionais e internacionais.

Com o objetivo de evidenciar a importância da 
prática de atividades físicas esportivas como fator de 
desenvolvimento humano e social, a Rede Esporte 
pela Mudança Social – REMS, o Serviço Social do 
Comércio – Sesc e o Instituto Ayrton Senna - IAS, 
em parceria com o Cepeusp/Prodhe e os parceiros 
institucionais da REMS, Nike e o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), promoveram 
a V Semana Internacional do Esporte Pela Mudança 
Social (V SIEMS).

Este evento fez parte da programação da Semana 
Move, promovida pelo Sesc-SP: uma ação realizada 
por organizações, escolas, clubes, ou pessoas 
motivadas para oferecer atividades de acesso livre 
para sua comunidade. 

Esta SIEMS teve como linha guia, além do esporte 
pela mudança social, a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e destacou 3 das 5 
áreas consideradas de importância crucial para a 
humanidade: Paz, Parcerias e Pessoas.

Fizeram parte do Grupo de Trabalho para organização 
deste evento: Secretaria Executiva da REMS (Instituto 
Família Barrichello), PRODHE, Fundação Gol de Letra, 
Instituto Esporte & Educação, Instituto Janeth Arcain 
e Sesc.

DE 25 A 27/SETEMBRO/2018, EM SÃO PAULO/SP

—
Acesse aqui 
o relatório 
completo. 

REMS – Rede Esporte pela Mudança Social 
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Números de 
destaque: 4

4

2
305

2

6

18.500

dias  de 
evento

lançamentos 
de  l i v r os

mesas  com 
apresentações 
e  debates

con ferências

at i v idades 
prát icas

pessoas alcançadas por 
meio do facebook

atendimentos

25
pales t r antes

12
mulheres homens

13

4 pales t r antes 
in ternacionais

Inglaterra Austrália Dinamarca
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XXII Encontro Nacional 
de Membros da REMS 

Seminário ODS no Esporte

Maratona de Sistematização 
de Práticas em Esporte e 
Desenvolvimento Humano

O segundo encontro nacional de membros da REMS em 2018 
foi realizado no Sesc 24 de Maio. Ele fez parte da V Semana 
Internacional do Esporte pela Mudança Social. Foram feitas: 
apresentação das ações da REMS no ano (nacionais e regionais), 
prestação de contas e a cerimônia de apresentação do novo 
Conselho de Representantes e Secretaria Executiva. 

Este evento foi promovido pelos membros da REMS Instituto 
Compartilhar e o Instituto Futebol de Rua, signatários do Pacto 
Global da ONU, tendo como principal objetivo debater sobre como 
o esporte pode contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU por meio da Agenda 2030 e ajudar a 
transformar o mundo.  O evento foi realizado em parceria com o 
Sesi, Programa Impulso do Instituto GRPCOM, Instituto Superior 
de Administração e Economia – ISAE – conveniado à Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), e com a Rede Esporte pela Mudança Social 
(REMS). Contou com a presença de representantes de instituições 
do Terceiro Setor, de empresas relacionadas ao esporte e à 
educação, da Prefeitura Municipal de Curitiba, professores da rede 
pública de ensino e acadêmicos.

Debate é mediado pela Professora 
de Sustentabilidade no ISAE, na 
FGV e nas Faculdades da Indústria/
IEL, Mariana Schuchovski

Foram 43 experiências pedagógicas inscritas e 37 apresentadas, entre vivências, relatos orais, 
vídeos e pôsteres eletrônicos. Os membros da REMS: Programa de Desenvolvimento Humano 
pelo Esporte, Institutos Família Barrichello e Passe de Mágica e a Fundação Gol de Letra foram 
os organizadores do evento, que aconteceu nos dias 12 e 13 de dezembro. 

Aproximadamente 100 pessoas participaram do evento, entre educadores, estudantes, 
professores de escolas e professores universitários. As Rodas de Conversa após cada bloco 
de apresentação possibilitaram conhecer mais as experiências, mas também reflexões mais 
profundas em relação à experiência de cada um que esteve presente. O objetivo de mobilizar 
educadores e instituições que atuam com esporte a compartilharem suas práticas inovadoras 
num ambiente de troca e reflexão, gerando novas aprendizagens foi plenamente alcançado. 

26/SETEMBRO/2018, EM SÃO PAULO/SP

28/AGOSTO/2018 EM CURITIBA/PR

12 E 13/DEZEMBRO/2018, EM SÃO PAULO/SP
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10. Representatividade 
e Advocacy

Grupo de trabalho

Plano de advocacy

Monitoramento Semanal

Carta ao Presidente

A REMS tem um Grupo de Trabalho (GT) ativo para debater e preparar os posicionamentos 
a serem defendidos pela rede nos ambientes políticos, especialmente nacionais. Este grupo 
se reúne mensalmente e, atualmente, é formado pelas seguintes organizações (além do 
Instituto Família Barrichello, responsável pela Secretaria Executiva da REMS): Atletas pelo 
Brasil; Fundação Gol de Letra, Rugby Samambaia, ABRAGESP, Instituto Esporte Educação, 
Instituto Reação, Hurra, Rumo Náutico e Sesc-SP. Além das organizações membro, este GT 
conta também com a participação do Vinícius Calixto, consultor de representatividade e 
advocacy da REMS, contratado em Março/2018. 

Com base nas discussões feitas pelo GT de advocacy, análise de cenários, monitoramentos 
mensais e Carta ao Presidente, a Secretaria Executiva da REMS e o Consultor de 
Representatividade e Advocacy desenvolveram a primeira versão do novo plano de 
representatividade e advocacy para a rede. Em 2019, este plano será aprimorado e colocado 
em prática.

Uma ação feita pela Secretaria Executiva e o Consultor de Representatividade é o 
desenvolvimento e envio para os membros da rede de um monitoramento semanal com as 
atualizações dos Poderes Executivo e Legislativo e das proposições normativas de interesse 
da REMS em andamento no Congresso Nacional. Todos os monitoramentos podem ser 
acessados aqui.

Uma ação importante concretizada por este GT em 2018 foi 
o desenvolvimento de uma carta para ser entregue ao novo 
Presidente do Brasil, apresentando pontos muito importantes 
para que ele se comprometa com o esporte para todas e todos. 
A entrega da carta será feita no início de 2019. A versão final da 
carta pode ser lida aqui. 

Monitoramento Semanal

CARTA AO PRESIDENTE ELEITO  
Exmo. Sr. Jair BolSonaro

A Rede Esporte pela Mudança Social (REMS), proponente desta carta, reúne 116 

organizações que atuam com o esporte como fator de desenvolvimento humano e, juntas, 

contribuem para que mais de 400 mil pessoas tenham acesso à prática regular de atividade 

física por ano. Criada em 2007, a REMS representa o setor do esporte pela mudança social 

no país e busca, por meio de suas diversas ações, fortalecer o posicionamento de seus 

membros para a causa que nos une. 

Esta Rede entende que é imprescindível renovar e fortalecer o engajamento dos governos 

à causa do esporte para todas e para todos, comprometendo-se com o desenvolvimento e 

o aprimoramento de políticas públicas que garantam o acesso da população brasileira ao 

esporte de qualidade e a uma vida mais saudável.

RECONHECE que o esporte e a atividade física: 

a. São expressões da diversidade cultural, pertencem ao patrimônio imaterial da huma-

nidade e incluem o jogo físico, a recreação, a dança, assim como os esportes e jogos 

organizados, informais, competitivos, tradicionais e indígenas;

b. Trazem benefícios individuais e sociais, como a promoção da saúde, o desenvolvi-

mento social e econômico, o empoderamento dos jovens, a reconciliação e a paz;

c. Demandam oferta de qualidade para a plena realização do seu potencial na promo-

ção de valores como o jogo limpo (fair play), a igualdade, a integridade, a excelência, o 

compromisso, a coragem, o trabalho em equipe, o respeito pelas regras e leis, a leal-

dade, o respeito por si próprio e pelos demais participantes, o espírito de comunidade 

e solidariedade, bem como a diversão e a alegria; 

d. Constituem direitos fundamentais, cabendo ao Estado o dever de fomentar as práti-

cas formais e não-formais como direito de cada um, conforme disposto no artigo 217 

da Constituição Federal;

e. Estão previstos na Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, principalmente em 

seu Objetivo 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e 

todos, em todas as idades.
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Mobilização contra 
a MP 841

Cadeira no Conselho 
Nacional do Esporte

Em junho/2018 foi publicada a MP 841 que previa o 
remanejamento de recursos da área de esporte para a 
segurança pública, no âmbito do governo federal. Seguem 
as ações desenvolvidas pela REMS, referentes a esta MP:

Divulgamos um manifesto da REMS, que 
atingiu mais de 9.000 pessoas

Assinamos uma nota conjunta com COB, 
CPB, CBC, CBDE, CBDU, ONED, ABSMEL, 
REMS e ATLETAS PELO BRASIL

Assinamos manifesto desenvolvido 
pela Atletas pelo Brasil com diversas 
organizações

Estivemos representados em audiência 
em Brasília para discutir os impactos 
desta MP, com William F. B. de Oliveira 
(Diretor Executivo do Instituto Barrichello, 
organização responsável pela Secretaria 
Executiva da REMS)

Fizemos uma petição 

Analisamos as emendas apresentadas

Compartilhamos e pedimos apoio para 
outras iniciativas: 

1) abaixo assinado do Derly 

2) votação no site do congresso nacional 
(16.671 pessoas contra à MP e 425 a favor)

Desenvolvemos uma arte em parceria 
com o CIEDS para que os membros 
pudessem divulgar, inserindo a logo de sua 
organização

Resultado: a MP 841 foi revogada.

Uma vitória conquistada em 
setembro/2018 no âmbito do advocacy 
foi a participação de duas representantes 
da sociedade civil ligadas ao esporte, 
membros da REMS, no Conselho Nacional 
do Esporte: Ana Moser (Atletas pelo Brasil) 
e Leriana Figueiredo (Instituto Reação). 
As participantes compartilham as pautas 
e atas das reuniões do CNE com o GT 
e o CR da REMS, para que os assuntos 
abordados pelo CNE possam ser discutidos 
em conjunto. 

REMS – Rede Esporte pela Mudança Social 
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Nova Portaria com 
mudanças para a Lei do 
Incentivo ao Esporte
No dia 31 de agosto, foi publicada no Diário Oficial da União a 
Portaria 269 com novos procedimentos para a avaliação de projetos 
apresentados à Lei de Incentivo ao Esporte. A REMS participou 
ativamente das discussões que envolveram a edição desta nova 
portaria, levando aos agentes públicos as demandas e os problemas 
enfrentados por seus membros.

A elaboração de uma nova portaria referente à Lei de Incentivo é 
uma temática que a REMS já vinha acompanhando de perto desde 
as gestões passadas do Ministério do Esporte. Em 2018, a REMS 
elaborou análises e sugestões ao texto para a portaria, entregues ao 
Ministério e ao Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte 
(DIFE/ME).

A Portaria 269 revogou a antiga Portaria 150 e trouxe avanços 
na análise dos processos pelo Ministério do Esporte. Dentre as 
diversas mudanças, destacam-se a possibilidade do proponente 
já poder captar logo após o cadastramento, a admissibilidade e a 
autorização da Comissão Técnica, portanto, antes da análise de 
mérito. A expectativa é que assim o volume de projetos analisados 
nas reuniões da Comissão Técnica aumente significativamente.

Relatório Anual 2018

22



11. Parcerias

Livro Projetos Sociais 
para Crianças e 
Adolescentes

Campanha nacional 
estimula dia de ir a pé ao 
trabalho: 06/07

Com o apoio da REMS, o livro “Projetos Sociais para Crianças 
e Adolescentes”, organizado em forma de uma coletânea de 
capítulos, apresenta o escopo de alguns projetos no Brasil 
e no exterior e mostra resultados de pesquisas integradas 
que possuem significados importantes para aplicação nos 
serviços de esporte, educação e saúde. Trata-se de uma 
reflexão sobre conhecimentos teóricos, conceituais, pesquisas 
ancoradas em abordagens teóricas variadas e nas experiências 
dos pesquisadores. E, igualmente relevante, o livro divulga o 
saber-fazer, abordando a problemática do desenvolvimento de 
habilidades para a vida por meio do esporte.

Os membros da REMS Instituto Esporte Mais – IEMais, 
Instituto PLANET, ADD – Associação Desportiva para 
Deficientes, Instituto Compartilhar, PRODHE, Fundação Gol 
de Letra, PROMUNDO, Instituto Janeth Arcain, CIEDS são 
contribuintes deste livro.

Para fortalecer a mobilidade ativa, o Instituto Corrida Amiga, 
de São Paulo, com o apoio da REMS – Rede Esporte Pela 
Mudança Social – e mais de 15 organizações distribuídas no 
país, promoveu o Dia de ir a pé ao trabalho, na sexta-feira 
(06.07). Transformar o tempo perdido nos congestionamentos 
em atividade física regular e ganho em qualidade de vida é um 
dos propósitos da ação.
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Mês Recurso disponível Despesas

1. JANEIRO R$ 211.618,00  R$ 20.037,45

2. FEVEREIRO R$ 353.581,90  R$ 19.482,57

3. MARÇO R$ 335.394,00  R$ 30.769,50

4. ABRIL R$ 317.773,00  R$ 30.861,20

5. MAIO R$ 288.161,40  R$ 19.560,63

6. JUNHO  R$ 270.169,80  R$ 22.227,89

7. JULHO  R$ 247.930,40  R$ 45.596,26

8. AGOSTO  R$ 203.450,50  R$ 19.741,79

9. SETEMBRO  R$ 184.792,00  R$ 25.652,36

10. OUTUBRO  R$ 279.254,30  R$ 23.443,61

11. NOVEMBRO  R$ 257.244,50  R$ 23.810,06

12. DEZEMBRO  R$ 234.512,30  R$ 23.275,74

12. Relatório Financeiro 
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